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অিতদির েদর জন কমসং ান কমসূিচ(ইিজিপিপ)
কমসূিচর উে শ
কমহীন মৗসুেম েময়াদী কমসং ান
েময়াদী কমসং ােনর মাধ েম কম ম দু পিরবার েলার সুর া

ক

কােদর ন ?
মূলত এলাকার অিতদির এবং মৗসুমী বকার !িমক পিরবােরর জন এই $ক

ক এই কমসূিচর সুিবধােভাগী হেত পারেব?

দির জনেগাি&র অ'ভূ ) ব ি) যার কােজর সামথ আেছ এবং ভু িমহীন (বািড় ছাড়া ০.৫ একেরর কম পিরমান জিম
আেছ)।
য ব াি)র মািসক আয় ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকার কম অথবা যার মাছ চােষর জন পু5র বা কান $ণীস7দ নই
।
অদ !িমক যারা কাজ করেত আ8হী িক9 কান কাজ পায় না । অদ !িমক বলেত যারা িদন মজুর,
রাজিমি:,কাঠিমি:, ইেলকি<ক িমি:, গ াস িমি: এবং কারখানা !িমক অথবা যার অন কান কােজর সুেযাগ নই ।
মিহলা এবং পু>ষ িনিবেশেষ এক@ পিরবার থেক মাA ০১ জন এ কােজর জন িনবািচত হেবন।

সুিবধা &হেণর জন কাথায় যেত হয়?
১.ওয়াড কিম@
২.ইউিনয়ন পিরষদ অিফস
৩. উপেজলা পিরষদ অিফস

িকভােব ক &হণ করা হয়?
১.চািহদা অনুসাের ানীয় জনগন ও উপকার ভাগীেদর স7ৃ) কের ওয়াড পযােয় সামািজক $কে র $াথিমক িনবাচন স7J
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করেত হয়
২. ইউিনয়েনর ওয়াড িভিKক পিরক না $নয়েণর জন সভা আহবান করেত হেব । সভায় মিহলাসহ সবLেরর জনগেণর
উপি িতর লে ব াপক িভিKক $চারনা চালােত হয়
৩. ওয়াড িভিKক $কে র অ8ািধকার তািলকা সভার কাযিববরণীসহ ইউিনসয়ন কিম@র িনকট দািখল করেত হয় ।
৪. বাছাইকৃ ত $ক তািলকা ইউিনয়ন পিরষেদর না@শ বােড ঝু িলেয় $চার করেত হয় ।

ইিজিপিপ এর কােজর ধরণ
১. পু5র, খাল খনন/পুন:খনন ।
২. বাঁধ িনমাণ/পুন:িনমাণ (পািন উJয়ন বাডকতৃ ক সুপািরশকৃ ত)
৩. রাLা/বাঁধ িনমাণ পুন:িনমাণ
৪.8ামীন অবকাঠােমা উJয়ন (রাLা, Oীজ)
৫. সচ কােজর জন ও জলাবPতা িনরসেনর জন খাল/ নালা খনন/ পুন: খনন ।

ক

থেক িক িক সুিবধা পাওয়া যায় ?

১. $িত কমিদবেস ২০০/- টাকা ($িত পযােয় ৪০ িদন/বছের ০২ @ পযায়) । ২৫/- টাকা সQয় িহেসেব জমদা থাকেব ।
২. জবকাড সরবরাহ, ১০/- টাকায় এক@ ব াংক িহসাব খালা, $িত বৃহRিতবার মজুরী উেKালন ।
৩. পু>ষ/ মেহলা সমান মজুরীর অিধকারী।
৪. কাযে েA মজুরীর হার $দশন করেত হয় ।
৫. জবকােড মজুরী $দােনর সকল তথ থাকেত হয় ।
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